ЗВІТ
про діяльність управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації
у листопаді 2017 року
На виконання доручення голови Волинської облдержадміністрації
від 13.11.2015 № 7397/17/2-15 щодо ефективного функціонування офіційного вебсайту облдержадміністрації підготовлено звіт про діяльність управління освіти,
науки та молоді облдержадміністрації у листопаді 2017 року. Зокрема:
- понад 550 школярів з районів та міст Волині взяли участь в обласних
змаганнях зі спортивного орієнтування «Волинська осінь», що відбулися з
31 жовтня по 2 листопада в Старовижівському, Рожищенському та
Локачинському районах;
- з 31 жовтня по 3 листопада в рамках міжнародного проекту «Досвід Естонії
– на допомогу реформам професійної освіти в Україні, Волинська область»
делегація педагогів з Олустверської професійної школи Естонії на чолі з
директором Арнольдом Пастаком побувала на Волині. В рамках зустрічі іноземні
партнери ознайомились з матеріально-технічною базою закладів професійнотехнічної освіти області, відбулася конференція на тему «Перспективи розвитку
співробітництва Олустверської школи і Колківського вищого професійного
училища»;
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Східноєвропейського національного унверситету імені Лесі Українки «Профі»
виборола перемогу на Всеукраїнському фестивалі кулінарного мистецтва «Букфест
– 2017», що відбувся 8 листопада у Чернівецькому державному комерційному
технікумі;
- обласний етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка проведено 11 листопада на базі
Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури;
- 13 листопада у залі засідань Вченої ради НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
відбулося нагородження переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад та
Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук у
2016/2017 навчальному році, під час якого восьмеро учнів Волині отримали
стипендії Президента України;
- 14 листопада у читальному залі Волинської обласної бібліотеки для юнацтва
проведено “Літературну вітальню” для переможців та лауреатів обласного
заочного етапу конкурсу юних літераторів Волині;
- під час обласного педагогічного практикуму директорів та методистів
позашкільних закладів освіти еколого-натуралістичного спрямування «Світ
творчості», який відбувся 15 листопада на базі комунального закладу «Луцький
міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», учасниками
обговорено питання щодо формування екологічної освіти та виховання дітей
дошкільного віку, опрацьовано роз’яснення і рекомендації МОН України стосовно
механізму реалізації окремих положень нового Закону «Про освіту», проблеми та

перспективи розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи в умовах
реформування;
- обласний конкурс юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки
відбувся 17 листопада на базі Центру науково-технічної творчості учнівської
молоді;
- у рамках заходів з нагоди відзначення 125-річчя від дня народження Михайла
Кравчука 18 листопада проведено ХІV обласну математичну олімпіаду імені
академіка М.П. Кравчука, в якій взяло участь 67 учнів 6-10 класів навчальних
закладів Володимир-Волинського, Горохівського, Іваничівського, КаміньКаширського, Ратнівського районів, міст Володимира-Волинського та Луцька,
Волинського ліцею-інтернату та Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;
- до Дня Гідності та Свободи 23 листопада у Волинському державному центрі
естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів відбулося ряд заходів щодо вшанування патріотизму і мужності громадян,
які постали на захист демократичних цінностей, прав і свободи людини,
громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору,
збереження та донесення до свідомості вихованців інформації про доленосні події
в Україні;
- в рамках проекту ЕС «Покращення підготовки кадрів для потреб економіки
Волинського субрегіону» з 21 по 23 листопада на базі Луцького вищого
професійного училища проведено семінар для майстрів виробничого навчання з
професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»;
- - фінальний етап XXVI Всеукраїнського турніру юних фізиків, в якому взяла
участь 21 команда з десяти регіонів України, проведено з 23 по 28 листопада у
місті Луцьку на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти та
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
- 24 листопада у місті Луцьку відбулося виїзне засідання Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти на тему «Про роботу органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування Волинської області щодо
дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та
якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої
освіти» у складі народних депутатів України: Співаковського О.В. – першого
заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти,
Кириленка І.Г. – заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань
науки і освіти, членів Комітету – Констанкевич І.М., Кременя Т.Д., Литвина В.М.,
першого заступника Міністра освіти і науки України Ковтунця В.В. та
представників Національної академії педагогічних наук України. Засідання
Комітету проведено на базі Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки за участю голови Волинської облдержадміністрації Гунчика В.П.,
голови Волинської обласної ради Палиці І.П., заступників голів Волинської
облдержадміністрації та облради, депутатів обласної ради, керівників та
працівників закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, коледжів, закладів
професійної, середньої, дошкільної, позашкільної освіти, голів та заступників голів
об’єднаних територіальних громад, начальників управлінь, відділів освіти, а також
представників Волинської обласної організації Профспілки працівників освіти і
науки України, Волинського обласного центру зайнятості, департаменту фінансів
Волинської облдержадміністрації;

- 26 листопада в Палаці культури міста Луцька відбувся обласний фестиваль
двійнят і близнят «Схожі на всіх і не схожі ні на кого» у номінаціях «Вокальне
мистецтво», «Музичне виконання», «Спортивний напрям з елементами
акробатики» «Хореографія» та «Драматичне мистецтво»;
- з 28 по 29 листопада вперше у Волинській області здійснено виїзний
семінар-практикум «Сучасні навчальні засоби та технології в природничих науках»
у рамках Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Відкрита освітня
лабораторія» Національного центру «Мала академія наук України»;
- обласний зліт юних волонтерів «Зігріє серце крапля доброти» проведено
29 листопада на базі Підгайцівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія».
У листопаді відбулося ряд заходів в галузі фізичної культури та спорту:
- XXV Обласна спартакіада серед студентів закладів вищої освіти I-II рівнів
акредитації Волині з футзалу та волейболу;
- фінальний етап XV Спортивних ігор школярів Волині серед дівчат з футзалу;
- XXIII Обласна спартакіада «Здоров’я» серед працівників закладів освіти
Волині.
У листопаді за участю заступника голови Волинської обласної державної
адміністрації Мишковець С.Є. в Ковельському професійному ліцеї урочисто
відкрито Навчально-практичний центр сучасних санітарно-технічних систем та на
базі Ковельського та Торчинського професійних ліцеїв відкрито Центри кар’єри.

Начальник управління

Милайчук 727 197

Л. ПЛАХОТНА

